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Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos laikraštis 

Sveiki, 
 
Jūsų rankose pirmasis „Kristoforo užkulisių“ numeris. 
Skaitydami šį leidinį, sužinosite pagrindines progimnazijos 
naujienas. Rasite įdomybių skyrelį, kuriame mūsų 
korespondentas Julius pasakos apie išnykusias arba 
benykstančias gyvūnų rūšis. Urtė pasidalys pasiūlymais , kaip 
papuošti namus ir susikurti puikią nuotaiką vis ilgėjančiais 
rudens vakarais. Austėja rašys filmų apžvalgas ir siūlys pažiūrėti 
labiausia, jos nuomone, vertus filmus. Saulė rengs progimnazijos 
bendruomenės apklausas. Nenustebkite, jei ir jus pakalbins. Čia 
rasite kulinarijos kampelį ir dar daug kitų įdomybių. 
 
Smagaus skaitymo. 
 
Laukiame jūsų pasiūlymų. 

 

 

Kristorofo užkulisiai 

2017-2018 m.m. m. 
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Sveiki, visi, tie kurie manęs dar nepažįsta, aš esu Julius Amolevičius ir jau ketvirtus metus rašau 

straipsnius  apie gyvūnus. Šiandien rašau kiek neįprasta tema, tačiau manau, kad ji labai įdomi. 

 

Nuostabūs gyvūnai, išnykę dėl žmogaus veiklos 

Kvaga (Quagga) 
 

Kai pamačiau šį gyvūną jis man pasirodė labai 
neįprastas, panašus zebrą. Kvaga – arklinių šeimos 
neporakanopis žinduolis. 
Gyveno Pietų Afrikoje iki XIX a., kol išnyko. Buvo 
manoma, kad kvagos buvo atskira rūšis, tačiau 
genetikos tyrimai parodė, kad tai yra zebrų mišrūnas, 
labai artimas Burchelio zebrams. Kvagos 
pavadinimas kilo nuo jo pačio skambesio, kuris 
skambėjo kaip ,,kwa-ha-ha“.  
Manoma, kad kvaga buvo maždaug 257 cm ilgio ir 
apie 125-135 cm aukščio. Jis skyrėsi nuo kitų zebrų 
neįprastu kūno raštu – rudi ir balti dryžiai, 
daugiausiai ant priekinės kūno dalies. Tačiau gyvūno 
galas buvo rudas be dryžių, labiau primenantis arklį. 
Mažai yra žinoma apie gyvūno elgesį, tačiau yra 
žinoma, kad būrėsi nuo 30 iki 50 gyvūnų į vieną 
kaimenę. 
Po Olandų kolonizacijos P. Afrikoje, kvagos buvo 

labai medžiojamos, dėl reto kailio ir mėsos. Nors 

dauguma kvagų buvo išvežtos į Europą toliau 

daugintis zoologijos soduose, bandymai nepavyko. 

Paskutinė kvaga mirė Amsterdamo zoologijos sode. 

1883m. Tik viena kvaga buvo nufotografuota, ir tik 

23 kailiai yra saugomi iki šios dienos. Kvaga buvo 

pirmasis išnykęs gyvūnas kurio DNR buvo ištyrinėta. 

Po gyvūno išnykimo buvo daroma daug bandymų 

sugrąžinti gyvūną į realybę, tačiau bandymai 

Dinornitas (Dinornis) 
 

Dauguma iš mūsų esame matę strutį nuotraukose, bet 
ar esame matę tokį gyvūną? 
Dinornitai – išnykusių paukščių šeima priklausanti moa 
paukščių būriui, gyveno Naujojoje Zelandijoje. 
Aprašyta daugiau kaip 20 šeimos rūšių. 
 Šis paukštis greičiausiai buvo aukščiausių.  Ūgis siekė 
3,6 metrus. Ir vienas iš daugiausiai sveriančių 230-240 
kg ar 278 kg. Plunksnos buvo rudos ir primenančios 
plaukus, dengiančios visą kūną išskyrus kojas ir kaklą 
su galva. Kojos buvo didelės ir stiprios, paukštis turėjo 
ilgą kaklą,  kuriuo pasiekdavo daugumą medžių. 
Lyginant su kūnu galva buvo labai maža su aštriu, 
trumpu, suplotu, lenktu snapu. 
Šis paukštis buvo medžiojamas ne dėl mėsos. Yra 

sakoma, kad jeigu genties medžiotojas sumedžiodavo,  

šį paukštį tai įrodydavo, kad jis yra geriausias. Štai 

kodėl šis paukštis taip greitai išnyko per trumpą laiką. 

Paukštis visiškai buvo išnaikintas XVIII a. pradžioje. 
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OBUOLIŲ KEKSIUKAI 

REIKĖS 
 
2 kiaušinių 
2 obuolių 
250 g miltų 
2,5 a.š. kepimo miltelių 
150 g cukraus 
100 g sviesto 
2 v.š. medaus 
Cinamono pagal skonį 

GAMINIMO EIGA 
 

Obuolius nulupti ir supjaustyti. Sviestą ištirpinti su medumi. Į gautą masę įmaišyti miltus, suberti 

obuolius. Išplakti kiaušinius ir supilti į turimą masę. Gautą masę supilti į keksiukų formeles ir kepti iki 

150  laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. 

SKANAUS! 
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Ruduo. Ar verta jo išsigąsti? 

Sveikas! Nežinau esi naujas skaitytojas ar ne, bet aš su džiaugsmu skelbiu, kad grįžau į 
laikraščio gretas, o tu lankaisi mano skiltyje. Mano straipsnius turėtum išvysti kiekviename numeryje, 
tad visada turėsi ko laukti . Bet prieš pradedant – susipažinkim. Esu Urtė. Mokausi 6-oje klasėje. Esu 
labai įdomi asmenybė ir nesu tokia, kokia galiu pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Turiu daug pomėgių pra-
dedant skaitymu, o baigiant – sportu. Na o šiandien pas mus vyraus rudens (o gal derėtų sakyti grįžimo iš 
atostogų) nuotaika. Ką apie rudenį manai tu? Mėgsti jį ar tai baisiausias tavo košmaras? Jei teigiamai 

1. Susitelk į tai, kas tau malonu 
 

Galbūt nemėgsti mokytis, o tai nor-
malu, to nemėgsta daugelis, bet nėra ko 
jaudintis, nes yra daug išeičių kaip tai 
palengvinti. Mokykla – tai pareiga. Kartais ji 
būna maloni, o kartais... Nevisai. Todėl su-
sitelk į tai, kas tau patinka, ką tu mėgsti. Pa-
reigą atlik kad ir pro sukąstus dantis, o vėliau – 
džiaukis. Pamokos užima apie 50% tavo 
dienos, o tai reiškia, kad tau liko dar daug lais-
vo laiko. Jei tau patinka sportuoti – sportuok, 
mėgsti skaityti – skaityk. Net jei žaidi kompi-
uterinius žaidimus – pažaisk. Juk nuveikei 
kažką naudingo, gali save apdovanoti.  

2. Gal Helovynas taps tavo gelbėtoju? 
 

Manau nereikia kalbėti apie orus, lapus ir panašiai, nes tą žinome visi, o šis kiek pabodęs 
faktas minimas visur. Dabar išduosiu kas rudens metu labiausiai džiugina mane. Tadadadadam... 
Helovynas! Taip, perskaitei teisingai: HE-LO-VY-NAS. Tai taip smagu ar ne? Visi kostiumai, 
dekoracijos, siaubas ir gera nuotaika. Jau ne vienerius metus rengiu vakarėlius artimiems draugams, 
kuriose vyrauja „kruvinos“ žvakės, moliūgai, šiurpūs skanumynai ir šokiai. Labiausiai mėgstu 
išsirinkti kostiumą ir nustebinti draugus.  Apie šventę galvoti pradedu jau nuo pat rugsėjo pabaigos, 
tad tikrai randu apie ką pamąstyti, kai atrodo, kad ruduo – blogiausias metų laikas. Gal Helovynas 
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3. Susikurk jaukią aplinką!  
 
 

 
 

Šį patarimą skiriu merginoms, kurios yra tokios kaip aš . O aš tokia, kuriai viskas turi 
būti gražu, tvarkinga ir miela. Labai dažnai visiems kartoju, kad mano kambarys – mano tvarka. Pagrind-
inė mano kambario taisyklė – prisiderink prie metų laikų ir būk tvarkinga. Pavyzdžiui dabar yra ruduo, 
todėl pas mane galima išvysti rudos, geltonos, oranžinės ir kitų rudeniškų spalvų. Taip pat įėjęs užuosi 
skanų žvakių aromatą ir pamatysi mane susisupusią minkštoje antklodėje ir laikančią knygą bei kakavos 
puodelį.  Artėjant helovynui aš prisiperkų įvairių dekoracijų ir kiek pakeičių savo kambario vaizdą. Tą 
patį padarau ir per Kalėdas. Man taip gyventi yra žymiai jaukiau ir smagiau... 

 

Tuo ir pabaigsiu savo straipsnį. Tikiuosi patiko ir panaudosi tai savo kasdienybėje!  
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KĄ SLEPIA BIBLIOTEKOS? 
  

Smagu, įdomu, nemokama? Pasirodo, tai realu! Kiek paieškojęs, gali rasti maloniai nustebinančių 
vietų, kurios kviečia mokinius.  Šį kartą noriu pakalbėti apie… Martyno Mažvydo biblioteką! 

Staigmena!  

 

Buvo įprasta diena. Tie patys 
kontroliniai, pamokos, eilinės grūstys 
koridoriuje. Atrodė, kad nieko ypatingo taip ir 
neįvyks, kol… neįžengiau į vieną iš kabinetų ir 
pamačiau puikiai nusiteikusią pavaduotoją. 
Sužinojau, kad su kitais ,,žurnalistais’’ esu 
užregistruota į programą  Martyno Mažvydo 
bibliotekoje. Orientacinės varžybos tarp 
lentynų… Ar nesudomino? 

Jos didenybė…     

 

Priėjus biblioteką visas emocijas 
nustelbia jos didingumas. Milžiniškos kolonos, 
ryškus užrašas ir durys, pro kurias įžengus 
atsiveria ne ką prastesnis vaizdas. Marmuriniai 
laiptai, didžiulis vitražas verčia aiktelėti kone 
kiekvieną.    

Ką slepia programa…  

Mus pasitiko dvi draugiškos bibliotekininkės, kurios padalino mus į dvi grupes. Pradėjome nuo 
protmūšio. Tai buvo vienas pirmųjų mano protmūšių ir jis man be galo patiko! Tikriausiai todėl, kad aš 
labai mėgstu knygas :) Ir pagaliau atėjo eilė orientacinėms varžyboms. Taisyklės buvo įprastos, tačiau kas 
nenorėtų patekti į teritorijas, kurių paprastai neaplankysi? Būtent mums teko tokia galimybė.  Ieškodami 
užuominų praėjom sandėlius, dirbtuves, apvaikščiojom visą pirmą aukštą. Galiausiai pasiekėm tikslą ir 
galėjom pasidžiaugti itin puikiu rezultatu! 
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Aš tikrai nesitikėjau tokios 

įdomios programos. Žinau, kad 

tikrai galima rasti daug panašių 

atrakcijų, tik reikia laiku apie 

jas sužinoti :)  

Kristorofo užkulisiai 

Interviu (pradžia) 
 
Sveiki! Pradėdama straipsnį norėčiau prisitatyti, esu Saulė. Mokausi 6d klasėje. Tikiuosi 

mano straipsniai sudomins tave. Na, o šiame laikraščio numeryje apklausiau naujus mokytojus bei 
kelis pirmokus. Kaip jie jaučiasi atėję į šią mokyklą (o kai kurie sugrįžę). Taigi taigi galim pradėti. 

 
Matematikos mokytoja  Aldona Matulevičienė                                                                  
Ar galėtumete palyginti ankstesnius ir dabartinius mokinius? 
-Man labiausiai patinka dirbti kaime mokyklose, nes ten vaikai paklusnesni bei darbštesni. 
Kaip atradote mūsų mokyklą? 
- Buvo pateiktas įrašas jog jūsų mokyklai reikia matematikos mokytojos. 
Ar jums patinka dirbti mūsų mokykloje? 
-Taip. 
Kas yra tas žmogus į kurį lygiuojatės? 
-Mano matematikos mokytojas. 
 
Istorijos  Rūta Ramoškaitė-Stongvilienė 
Ar jums patinka dirbti mūsų mokykloje? 
-Pedagoginį darbą dirbu 11 metų ir man labai patinka mokyti vaikus šitoje mokykloje. 
Ar galėtumetė palyginti ankstesnius ir dabartinius mokinius? 
-Labai sunku pasakyti. Manau, kad visi vaikai yra panašūs. Visų yra tokie patys lūkesčiai, norai ir 
mokymasis.  
Kuo svajojote būti užaugus? 
-Jau nuo vaikystės norėjau būti mokytoja arba gydytoja. 
Kokia didžiausia jūsų vaikystės išdaiga? 
-Manau, kad sudaužytas  gėlių vazonas. 
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Interviu (tęsinys) 
 
 

Dailės mokytoja  Rovena Kriauzaitė-Ulbinienė 
                                                                     
Ar jums patinka dirbti mūsų mokykloje? 
-Taip. 
Ar galėtumete palyginti ankstesnius ir dabartinius mokinius? 
-Gerų ar blogų mokinių nėra. Visi yra savaip įdomūs, visada kitokie. Kolkas dar gerai jų nepažįstu. 
Reikia laiko susipažinti, nes praėjo tik du mėnesiai. Kolkas sunku spręsti. 
Kuo svajojote būti užaugus? 
-Aš norėjau būti aktore ir žurnaliste. 
Kokia jūsų didžiausia vaikystės išdaiga? 
-Paragavau kaimynų braškių neatsiklaususi. 
 

 
Kaip ką tik perskaitėte mūsų mokytojos nebuvo labai išdykusios vaikystėje, o gal pažiūrėkim kaip į 
klausimus atsakė pirmokai? 
 
Urtė 1a 
 
Ar tau patinka eiti į mokyklą? 
-Aha. 
Kokia tavo mėgstamiausia pamoka? 
-Man labiausiai patinka rašyti. Lietuvių pamoka. 
Berniukai netampo už kasų? 
-Ne. 
Ar sutari su klasiokais? 
-Aha. 
Ar patinka mokyklos renginiai? 
-Patinka. 
 
Berniukas 1a 
 
Ar tau patinka eiti į mokyklą? 
-Taip 
Kokia tavo mėgstamiausia pamoka? 
-Lietuvių kalba. 
Mergaitės nemuša tavęs? 
-Ne, nemuša. 
Turi daug draugų? 
-Taip. 
Ar patinka mokyklos renginiai? 
-Taip. 
Ar lauki penktos klasės kai galėsi vaikščioti po klases? 
-Taip. 
Kalba netaisyta. 
 
Berniukai mergaitėms už kasų netampo, mergaitės berniukų nemuša. Visi draugauja gražiai ir 
mokytis visiems patinka! 
Ačiū, kad skaitėte, ir iki kito karto! 
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TOP 5 siaubo filmai 
lapkričio vakarams paįvairinti 

 
 Susipažinkime, aš esu Austėja ir šiais metais tau padėsiu atsakyti į klausimą: 
,,Kokiems filmams ir serialams verta paskirti savo laiką?“. Taigi, nešvaistydama tavo 
brangaus laiko, pradedu savo straipsnį. 

Nežinai kaip praleisti niūrius lapkričio vakarus? Ar tu rengi vakarėlį su nakvyne 
savo draugams ir jums nuobodu? Na ir ką galima veikti vaiduoklių, pabaisų, vampyrų ir 
visokių kitokių siaubūnų mėnesį? Čia sprendimas tau! Pažiūrėk siaubo filmą. O jei 
nežinai kokį, tai skaityk mano straipsnį toliau ir sužinosi TOP 5 siaubo filmus (mano 
nuomone). 

 
1. ,,Anabelė“ 
 
 Tau patinka lėlės? Po šio filmo nebepatiks... Na, o jei tu jau seniai jauti fobiją lėlėms – tai labai 
geras metas tau susidurti su savo baime akis į akį. Pavyzdžiui, aš jau seniausiai bijojau lėlių, jų kraupių 
žvilgsnių, o labiausiai – filmų. „Anabelę“ man pasiūlė pažiūrėti draugė. Žiūrėdama šį filmą aš labai 
daug šokinėjau, klykiau, rėkiau ir juokiausi. Juokiausi vien dėl to, kad filmą žiūrėjau su drauge. 
Didžiausias pliusas žiūrint „siaubiakus“ su draugais yra tas, kad net iš baisiausios filmo vietos mes 
sugebame sukurti komediją. Turiu vieną, bet labai svarbų patarimą tiems, kurie nori pažiūrėt siaubo 
filmą, bet labai labai bijo žiūrėti vieni – žiūrėkite jį su draugais. 
 Trumpai apie filmą: Gyveno laiminga ir laukianti šeimos papilnėjimo jaunavedžių pora. Ramus 
miestelio rajonas, mieli kaimynai... bet tik ne po šios nakties. Kaimyniniame name įvyksta dviguba 
žmogžudystė, o prie viso to dar įsibraunama į pagrindinių herojų namus ir sunkiai sužeidžiama 
besilaukianti moteris. Užpuolikė nusižudo su viena iš Mios (besilaukiančios moters) kolekcijos lėlių 
rankose. Mios kūdikis išgelbėjamas ir šeimą praturtina mergaitė. 
 Pora nusprendžia viską pradėti iš naujo: išmesti lėlę, išsikraustyti į naujus namus ir gyventi 
paprastą, laimingą šeimos gyvenimą. Bet, iškraustydami savo dėžes naujuose namuose ,  randa 
Anabelę. „Juk mes ją išmetėme. O gal ir ne? Juk nieko tokio, ką tokia miela lėlė galėtų mums padaryt?“ 
- apninka juos klausimai ir jie pasilieka lėlę. Bet ar tikrai viskas bus taip gerai, kaip jie manė, sužinosite 
pažiūrėję filmą... 
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2. „Anabelė 2“ 

 
 Parašysiu trumpai ir aiškiai: mane sužavėjo. Jei jums iš tiesų patiko pirmoji dalis, kilo 
klausimų, į kuriuos niekaip nesugalvojate atsakymų – pažiūrėkite šį filmą, nes jis atskleidžia vieną 
svarbiausių Anabelės istorijos detalių. Tik perspėju, šis filmas man buvo baisesnis negu pirmasis, tai jei 
esate greit išsigąstantis žmogus, žiūrėkite šį filmą ne vienas. 
 Apie filmą: Anabelė „gimė“ lėlininko, praradusio dukrą, namuose. Praėjus 12-ai metų po 
nelaimės vyras nusprendžia į savo namus įsileisti vienuolę su keliomis našlaitėmis, tarp jų ir neįgaliąją 
Dženisę. Namai dideli, gan jaukūs, bet ir prisisunkę nevilties. Mergaitėms naujuose namuose patinka, 
jie pritaikyti luošai mergaitei. Bet viskas krypsta į blogąją pusę - mistiški reiškiniai, o ir keistas, pakitęs 
Dženisės elgesys glumina... daugiau sužinosite pažiūrėję filmą. 
 

3. „Skambutis“ 1 dalis 

 
 Na ką gi, truputis siaubo filmų klasikos. Filme vis dar naudojami tokie elektroniniai prietaisai 
kaip didelis ir sunkus televizorius (kaip aš mėgstu vadinti „dėžė“), kasetės, laidiniai telefonai. 
„Skambutis“ buvo pats pirmasis mano žiūrėtas siaubo filmas ir po jo pažiūrėjimo aš „užsikrėčiau“ 
siaubo filmais. Filmas baisus, kraupus ir pilnas subtilių mistinių elementų. O ir pati filmo pabaisa, 
kitaip dar vadinama Samara – kelia šiurpą. 
 Istorija vyko apie 2000 metus. Moteris, mylinti mama, turinti mažą berniuką.  Nė 
nenumanydama į kokį pavojų ji įtrauks savo ir savo sūnaus gyvybes vieną dieną ji nusprendžia 
pažiūrėti legendomis apipintą kasetę. Sakoma, kad jei pažiūrėsi kasetę, tau iškart po to paskambins į 
telefoną ir kažkas ištars „septynios dienos“. Po septynių dienų iš televizoriaus išlįs Samara ir nužudys 
tave, o nuo jos pabėgti neįmanoma. Supratusi ką padarė, moteris taip lengvai nepasidavė ir ieškojo 
būdo kaip viską sustabdyti, dėl savęs ir sūnaus. Ar jai pavyks? O gal jai ir sūneliui po septynių dienų 
teks atsisveikinti su savo gyvybėmis?.. 

4. „IT“ 2017m. pastatymo 

 
 Klounai, klounai, klounai... Na kam gi pavojingi klounai? Jie mieli cirko artistai, vaikų 
gimtadienio draugai. Balionai, saldumynai ir juokas – argi tai ne klounų suteikiami džiaugsmai? Šiame 
filme NE. Kažkodėl šiame filme klounas vaikus valgo, o ne linksmina – argi nekeista? Man asmeniškai 
filmas buvo tikrai baisus, buvo „jumpscarų“, geri filmo efektai, grimas ir vaidinimas. Pats filmas 
neypatingai mistiškas, neišlaikytas paslaptingumas, gąsdina daugiausiai efektais ir tie efektai tikrai 
priverčia pašokti iš baimės. 
 Apie filmą: Nedidelis Amerikos miestelis, graži gamta ir nedraugiški vaikai. Būrelis mokyklos 
„nevykėlių“ kenčia žiaurias patyčias. Taip pat miestelyje prasidėjo masiniai vaikų dingimai. Dingo ir 
mažasis Džiordžas, vieno iš padrindinių veikėjų Bilo brolis. Metai po dingimo visi neteko vilties, kad 
Džiordžas gyvas, bet tik ne Bilas. Supratęs, kad niekas nebandys surasti jo brolio ir kitų dingusių ir vis 
dar dingstančių vaikų, jis ir jo draugų būrys pradėjo paieškas patys. Ar jiems pavyks sustabdyti Šokantį 
klouną Penivaisą sužinosite tik pažiūrėję filmą. 
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5. „Mama“ 
   
 Gerai, baisiausią filmą (mano nuomone) pasilikau pabaigai. Kas man labiausiai šiame filme 
patiko - tai, kad pabaisa parodyta iš dviejų pusių: ji myli ir globoja „savo vaikus“, bet ir kenkia tiems, 
kurie bando atimti „jos vaikus“. Filmas labai mistiškas ir baugus, taip pat ir liūdnas. 
 Trumpai apie filmą: Miške randamos dvi, visiškai sulaukėjusios sesutės – Lilė ir Viktorija, 
kurios dingo jau prieš penkerius metus. Jas nusprendžia priglausti jų dėdė Lukas ir jo mergina. Žinoma 
bus sunku, nes mergaičių psichika, po tokio ilgo gyvenimo miške vienoms, pasikeitė. Bet niekas nė 
nenumanė, kad mažoji Lilė ir Viktorija slepia labai kraupią paslaptį – visą šį laiką jos buvo ne vienos, 
o su „Mama“. Ir ji vienaip ar kitaip bandys susigrąžinti Lilę ir Viktoriją pas save. Pažiūrėkite patys ar 
„Mamai“ pavyks susigrąžinti „savo mergaites“. 

Ačiū, už jūsų dėmesį ir tikiuosi, kad jums bent kažkiek padėjau atsakyti į klausimą: 
„Kokiems filmams ir serialams verta paskirti savo laiką“. Iki kito numerio! 
 
          
          Austėja Bačiulytė 8B 
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